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INFRASTRUCTUUR DOSSIERS

Landtransport

M    Motorvoertuigenbelasting - Voorstel werd in 2012 verwacht, maar is

   vertraagd.

R/V  Interne markt voor het wegvervoer - Toegang tot de

        markt voor goederenvervoer over de weg en 

        toegang tot het beroep van wegvervoerder

  

M+V Herziening verordening digitale tachograaf COM(2011)454 en 451

BNC-fiche: 1228

- Tijdens de Raad van 12-12-2011 is een

   partiële algemene oriëntatie overeengekomen.

- Op 26-6-2012 werd een algemene oriëntatie 

  formeel bekrachtigd in de Raad.

- EP-advies eerste lezing uitgebracht op 3-7-2012.

- PA Raad bereikt tijdens de Transportraad van

  29-10-2012.

- Raad en EP onderhandelen nu over een eerste

  lezingakkoord.

V  Vereenvoudiging van de overbrenging van in een

     andere lidstaat ingeschreven motorvoertuigen 

     binnen de interne markt

COM(2012)164

BNC-fiche: 1417

- Verzonden aan Raad en EP op 4-4-2012.

- EP-behandeling voorzien 19-11-2013.

- Behandeling waarschijnlijk in Raad voor 

  Concurrentievermogen.

M  Toepassing van nationale heffingen voor  het

      gebruik van wegeninfrastructuur die worden

      opgelegd aan lichte particuliere voertuigen.

COM(2012)199

BNC-fiche: 1432

- Verzonden aan Raad en EP op 14-5-2012.

Voortgangsoverzicht Europese Infrastructuur en Milieu dossiers

*wetgevende dossiers worden 3 maanden na publicatie in het PB van deze lijst afgevoerd. Voor de overige dossiers geldt: afvoer van de lijst 6 maanden na politieke besluitvorming.
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R+V  Pakket technische controle voertuigen

R    Voorstel tot wijziging van Richtlijn 1999/37/EG van 

       de Raad inzake de kentekenbewijzen van motor-

       voertuigen 

V    Voorstel voor een verordening betreffende de 

       technische controle langs de weg van bedrijfs-

       voertuigen die in de Unie aan het verkeer deel-

       nemen en tot intrekking van Richtlijn 2000/30/EG 

V    Voorstel voor een verordening betreffende de 

       periodieke technische controle van motorvoertuigen

       en aanhangwagens en tot intrekking van Richtlijn 

       2009/40/EG (de zgn. APK-verordening)

COM(2012)381

COM(2012)382

COM(2012)380

(gezamenlijk)BNC-fiche: 1457

- Verzonden aan Raad en EP op 13-7-2012

- Tijdens de Transportraad van 29-10-2012 heeft 

  over de zgn. APK-verordening een oriënterend 

  debat plaatsgevonden. 

- Een algemene oriëntatie over de APK-verordening

  is bereikt op de Transportraad van 20-12-2012.

- Het voorzitterschap beoogt voor de richtlijn ken-

  tekenbewijzen en de verordening betreffende de 

  technische controle op de weg een algemene 

  oriëntatie te bereiken op de Transportraad van 

  10-6-2013.

- EP-behandeling voorzien op 2-7-2013.

M  Het vierde spoorpakket  'Voltooiing van de 

      Europese spoorwegruimte ter bevordering van

      het concurrentievermogen en de groei in Europa'

V   Gemeenschappelijke regels voor de normalisatie

      van de rekeningstelstels van de spoorwegonder-

      nemingen

V   Het Spoorwegbureau van de Europese Unie

V   Openstelling van de markt voor het binnenlands 

      passagiersvervoer per spoor

R   Wijziging van richtlijn 2012/34/EU tot instelling van 

      één Europese spoorwegruimte met betrekking tot

      de openstelling van de markt voor het binnenlands

      passagiersvervoer per spoor en het beheer van de

      spoorweginfrastructuur

R   De interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de

      Europese Unie

R   Spoorwegveiligheid - De veiligheid op de commu-

      nautaire spoorwegen (herschikking)

      Verslag betreffende de voortgang naar een inter-

      operabel spoorwegsysteem

      Verslag betreffende het profiel en de taken van ander

       treinpersoneel dan machinisten

      Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 

      2007/58/EG inzake de opening van de markt voor het

      internationaal passagiersvervoer per spoor

M COM(2013)25

V COM(2013)26

V COM(2013)27

V COM(2013)28

R COM(2013)29

R COM(2013)30

R COM(2013)31

   COM(2013)32

   COM(2013)33

   COM(2013)34

BNC- fiche in voorbereiding

- Verzonden aan Raad en EP op 30-1-2013.

- Een oriënterend debat over de richtlijn interopera-

  biliteit van het spoorwegsysteem in de EU heeft

  plaatsgevonden tijdens de Transportraad van 

  11-3-2013.

- Voor de Transportraad van 10-6-2013 is voor die 

  zelfde richtlijn een voortgangsrapportage of een 

  algemene  oriëntatie voorzien.

- EP-behandeling 19-2-2014 voorzien.

R  Wijziging van Richtlijn 96/53/EG van 25 juli 1996 

     houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer 

     binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoer-

     tuigen, van de in het nationale en het internationale 

     verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in 

     het internationale verkeer maximaal toegestane 

     gewichten

COM(2013)195

BNC-fiche in voorbereiding

- Verzonden aan Raad en EP op 16-4-2013.
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V  Goedkeuring van en het markttoezicht op twee-

     of driewielige voertuigen en vierwielers

COM(2010)542

BNC-fiche: 1088

Publ.nr.: 168/2013

- Verzonden aan Raad en EP op 6-10-2010.

- Aangenomen door EP op 20-11-2012.

- Aangenomen in de Algemene Raad van 

  11-12-2013.

- Behandeling in Raad voor Concurrentievermogen.

V  Betreffende de goedkeuring van landbouw- en 

     bosbouwvoertuigen

COM(2010)395

BNC-fiche: 1061

Publ.nr.: 167/2013

- Verzonden aan Raad en EP op 23-7-2012.

- Aangenomen door EP 20-11-2012.

- Aangenomen in de Landbouwraad van 

  28-1-2012.

- Behandeling in Raad voor Concurrentievermogen.

Luchtvaart

M Fitness check luchtvaartmarkt - Voorstel werd eind 2012 verwacht, maar is

  vertraagd.

M  Het pakket betreffende het gemeenschappelijk

     Europees luchtruim (SES)

V   SES-Verordening

V   EASA-Verordening

- Voorzien in de loop van 2013.

V  Herziening Verordening betreffende de oprichting van 

     een gemeenschappelijke onderneming voor de 

     realisering van het Europese nieuwe generatie 

     luchtverkeersbeveiligingssysteem (SESAR)

- Verwacht in het voorjaar van 2013. - Op 25-7-2012 heeft de Commissie een consultatieronde

  geopend, welke op 17-10-2012 is gesloten.

R  Heffingen voor de beveiliging van de luchtvaart COM(2009)217

BNC-fiche: 886

- Raad: voortgangsrapportage Transportraad 

  11-3-2010.

- EP advies eerste lezing uitgebracht op 5-5-2010.V  Betreffende grondafhandelingsdiensten op EU-

     luchthavens en tot intrekking van richtlijn 96/67/EG

     (onderdeel van het Luchthavenpakket)

COM(2011)824

BNC-fiche: 1323

- Verzonden aan Raad en EP op 1-12-2011.

- Algemene oriëntatie bereikt op de Transportraad 

  van 22-3-2012.

- Het EP heeft het voorstel terugverwezen naar de 

  vervoerscommissie van het EP op 12-12-2012

  voor een nieuwe eerste lezing.

- Het EP heeft 16-4-2013 ingestemd met het 

  voorstel met nieuwe amendementen.

- Nog niet in behandeling genomen door het Iers

  voorzitterschap.

V  Gemeenschappelijke regels voor toewijzing van 

     slots op luchthavens in de EU (onderdeel van het

     Luchthavenpakket)

COM(2011)827

BNC-fiche: 1324

- Verzonden aan Raad en EP op 1-12-2011.

- Een algemene oriëntatie is bereikt op de 

  Transportraad van 29-10-2012.

- Aangenomen door EP op 12-12-2012.

- Nog niet in behandeling genomen door Iers

  voorzitterschap.

V   Geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen op

      luchthavens (onderdeel van het Luchthavenpakket)

COM(2011)828

BNC-fiche 1325

- Verzonden aan Raad en EP op 1-12-2011.

- Een algemene oriëntatie is overeengekomen op 

  de Transportraad van 7-6-2012.

- Aangenomen door EP op 12-12-2012.

- Nog niet in behandeling genomen onder Iers

  voorzitterschap.
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R   Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 

     betreffende het gebruik van persoonsgegevens van 

     passagiers

COM(2011)32

BNC-fiche 1149

- Verzonden aan Raad en EP op 3-2-2011

- In de JBZ-raad van 11/12-4-2011 heeft een 

  gedachtewisseling plaatsgevonden.

- Algemene oriëntatie bereikt op de JBZ-raad van

  26-4-2012.

- EP-behandeling voorzien op 10-6-2013.

- Behandeling in JBZ-raad.

M  Opzetten van een systeem voor het beheer van 

     de luchtvaartveiligheid in Europa

COM(2011)670

BNC-fiche: 1277

- Verzonden aan Raad en EP op 26-10-2011.

M  Het externe luchtvaartbeleid van de EU - De aanpak

     van toekomstige uitdagingen

COM(2012)556

BNC-fiche: 1504

- Verzonden aan Raad en EP op 27-9-2012.

- Tijdens de Transportraad van 20-12-2012 zijn

  Raadsconclusies aangenomen.

V  Melding van voorvallen in de burgerluchtvaart COM(2012)776

BNC-fiche: 1563

- Verzonden aan Raad en EP op 11-1-2013.

- Tijdens de Transportraad van 11-3-2013 is een

  voortgangsrapportage besproken.

- Algemene oriëntatie geagendeerd voor de

  Transportraad van 10-6-2013.

- EP-behandeling voorzien op 19-11-2013.

M  Passagiersbescherming in geval van insolventie 

     van luchtvaartmaatschappijen en

V  Herziening compensatie passagiers bij vertraging

     van vluchten

COM(2013)129

BNC-fiche: 1606

COM(2013)130

BNC-fiche: 1604

- V verzonden aan Raad en EP op 13-3-2013. 

- M verzonden aan Raad en EP op 18-3-2013. 

- Rechten luchtvaartpassagiers geagendeerd als

  diversenpunt op de Transportraad van 10-6-2013.

- EP-behandeling voorzien op 13-12-2013.

Maritiem

M  Pakket sociaal-maritieme agenda - Voorstel werd verwacht in 2012, maar is ver-

  traagd.

R  Staatssteun aan maritiem transport

M   Een "blauwe gordel" voor een eengemaakte

      markt voor zeevervoer

- Voorzien in de loop van 2013. EZ beleidsverantwoordelijk

M   Kader voor een toekomstig havenbeleid, met een

      wetgevingsvoorstel (Havenpakket 2013)

- Verwacht eind mei 2013.

M  Ontwikkeling maritieme strategie Atlantische

     Oceaan

COM(2011)782

BNC-fiche: 1306

- Verzonden aan Raad en EP op 21-12-2011.

R  Wijziging richtlijn Havenstaatcontrole COM(2012)129

BNC-fiche 1407

- Verzonden aan Raad en EP op 23-3-2012.

- Tijdens de Transportraad van 29-10-2012 is een 

   algemene oriëntatie overeengekomen.

R  Verantwoordelijkheden vlaggenstaat bij handhaving 

     van de richtlijn maritieme arbeid

COM(2012)134

BNC-fiche: 1408

- Verzonden aan Raad en EP op 23-3-2012.

- Tijdens de Transportraad van 29-10-2012 is een 

   algemene oriëntatie overeengekomen.

- Op 13-3-2013 EP-behandeling geweest.
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M  Blauwe groei: duurzame groei van de oceanen, 

     zeeën en kusten

COM(2012)494

BNC-fiche: 1491 

- Verzonden aan Raad en EP op 13-9-2012. - Behandeling in Raad voor Algemene Zaken.

- Blauwe groei is besproken tijdens de ministeriële bijeen-

  komst in Limassol (oktober 2012). De resultaten van 

  Limassol over het Geintegreerd Maritiem Beleid zijn 

  neergelegd in Raadsconclusies die zijn vastgesteld in de 

  Algemene Raad van 11-12-2012.

M  Een maritieme strategie voor de Adriatische en 

     Ionische Zee

COM(2012)713

BNC-fiche: 1535

- Verzonden aan Raad en EP op 30-11-2012. - Behandeling in Raad voor Algemene Zaken

R  Uitrusting van zeeschepen en intrekking van richt-

     lijn 96/98 (EG).

COM(2012)772

BNC-fiche: 1557

- Verzonden aan Raad en EP op 20-12-2012.

- Het voorzitterschap beoogt een algemene

  oriëntatie te bereiken tijdens de Transportraad

  van 10-6-2013.

- EP-behandeling op 9-9-2013 voorzien.

R  Richtlijn tot vaststelling van een kader voor maritieme

     ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer

COM(2013)133

BNC-fiche: TK 33 601, nr. 3

- Verzonden aan Raad en EP op 12-3-2013.

- EP-behandeling voorzien op 10-12-2013.

Behandeling in Raad voor Algemene Zaken.

V  Meerjarenfinanciering voor acties van het Europees 

     Agentschap voor maritieme veiligheid op het gebied 

     van de bestrijding van door schepen veroorzaakte

     verontreiniging en door olie- en gasinstallaties 

     veroorzaakte mariene verontreiniging 

COM(2013)174

BNC-fiche: 9 mei naar TK, nr. nnb

- Verzonden aan Raad en EP op 3-4-2013.

- EP-behandeling voorzien op 10-12-2013.

M  Actieplan voor een maritieme strategie in het 

     Atlantische gebied.

     Totstandbrenging van slimme, duurzame en 

     inclusieve  groei

COM(2013)279

Geen BNC-fiche

- Verzonden aan Raad en EP op 13-5-2013.

R  Herziening richtlijn minimum opleidingsniveau

     zeevarenden

COM(2011)555

BNC-fiche: 1247

Publ.nr.: 2012/35/EU

- Raad: in de Transportraad van 12-12-2011 is een 

  algemene oriëntatie overeengekomen.

- Op 13-11-2012 is een akkoord  in eerste lezing

  bereikt.

Intermodaal/horizontaal

R  Pakketreizen, vakantiepakketten en rondreis-

     pakketten (herziening 90/314/EG)

- Voorstel werd verwacht in 2012, maar is ver-

  traagd.

     Pakket e-mobiliteit

V  Aansprakelijkheid derde landen bij Europese GNSS

     programma's

V  Implementatie en exploitatie van de Europese 

     satellietnavigatiesystemen (GNSS)

COM(2011)814

BNC-fiche 1321

- Verzonden aan Raad en EP op 2-12-2011.

- Partiële algemene oriëntatie bereikt op 

  Transportraad van 7-6-2012.

- Tijdens de Transportraad van 20-12-2012 is een

  voortgangsrapportage besproken.

- Plenaire stemming EP nog niet bekend.

V   Herziening van de TEN-T-richtsnoeren COM(2011)650

BNC-fiche: 1274

- Tijdens de Transportraad van 22-3-2012 is een 

  algemene  oriëntatie bereikt.

- Plenaire EP-stemming nog niet bekend.
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V Vaststelling van Connecting Europe-faciliteit (CEF) COM(2011)665

BNC-fiche: 1276

- Verzonden aan Raad en EP op 21-10-2011.

- Partiële algemene oriëntatie bereikt op de 

  Transportraad van 7-6-2012.

- Tijdens de Transportraad van 20-12-2012 is een 

  voortgangsrapportage besproken.

- Voortgangsrapportage geagendeerd voor de 

   Transportraad van 10-6-2013. 

- Plenaire EP-stemming nog niet bekend.

- Medeverantwoordelijk EZ en FIN

M  Tenuitvoerlegging van de Europese elektronische

      tolheffingsdienst

COM(2012)474

BNC-fiche: 1488

- Verzonden aan Raad en EP op 30-8-2012.

M   Onderzoek en innovatie voor de toekomstige 

      mobiliteit in Europa; 

      Ontwikkeling van een Europese vervoerstechnologie-

      strategie

COM(2012)501

BNC-fiche: 1494

- Verzonden aan Raad en EP op 13-9-2012.

M  Schone energie voor het vervoer: Een strategie voor 

     alternatieve brandstoffen en

R   Richtlijn betreffende de uitrol van infrastructuur voor 

     alternatieve brandstoffen 

COM(2013)17 en

BNC-fiche: 1576

- Verzonden aan Raad en EP op 24-1-2013.

- Voorstel gepresenteerd door de Commissie 

   tijdens de Transportraad van 11-3-2013,

   tevens vond een eerste gedachtenwisseling

   plaats.

V   Verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr.

      912/2010 tot oprichting van het Europese GNSS

      Agentschap

COM(2013)40

BNC-fiche: 1585

- Verzonden aan Raad en EP op 6-2-2013.

MILIEU DOSSIERS

Klimaat & Energie   

      Voorstel voor duurzaamheidscriteria voor vaste 

      biomassa

- Voorstel in juli 2013 verwacht.

R   Maatregelen om de emissies in het zeevervoer

      op te nemen in de toezegging van de EU inzake

      vermindering van broeikasgassen indien er geen

      internationale voorschriften worden

      overeengekomen. 

- Voorstel is vertraagd. Commissie streeft nu naar

  voorjaar 2013.

- Mogelijk oriënterend debat voorzien tijdens Milieu-

  raad 18-6-2013.

-Voorstel zal zich beperken tot monitoring, rapportage en 

  verificatie van de CO2- uitstoot door de zeescheepvaart.

- Commissie streeft met dit voorstel bij te dragen aan de 

  totstandkoming van een mondiaal instrument in IMO, waar

  monitoring ook een belangrijk deel van zou moeten uit-

  maken.

M   Mededeling en wetgevend voorstel voor een kader

      voor de beoordeling van milieu-, klimaat- en

      energievraagstukken dat een veilige en gewaar-

      borgde winning van onconventionele koolwater-

      stoffen mogelijk moet maken.

- Verwacht in de periode 2013-2014. - Onder onconventionele koolwaterstoffen valt bijvoorbeeld

  schaliegas.

- De Commissie heeft op in het eerste kwartaal van 2013 

  een consultatie gehouden. 

      Emissies van stikstofoxiden (NOx) in de luchtvaart

      beperken

- Verwacht in 2014.
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V  Wijziging van verordening (EG) nr. 443/2009 teneinde

     de modaliteiten vast te stellen voor het bereiken van

     de 2020-doelstelling om de CO2-emissies van 

     nieuwe personenauto's te verminderen

     en

V  Wijziging van verordening (EU) nr. 510/2011 tot 

     vaststelling van de modaliteiten voor het halen van 

     de 2020-doelstelling inzake de reductie van de 

     CO2-emissies van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen

COM(2012)393

COM(2012)394

(gezamenlijk) BNC-fiche:  1466

- Verzonden aan Raad en EP op 11-7-2012.

- Informatie van het voorzitterschap besproken

  tijdens de Milieuraad van 17-12-2012.

- EP-behandeling beide voorstellen voorzien op 

  18-11-2013.

R    Wijziging van Richtlijn 98/70/EG betreffende de 

       kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot 

       wijziging van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering 

       van het gebruik van energie uit hernieuwbare

       bronnen (ILUC)

COM(2012)595

BNC-fiche: 1515

- Verzonden aan Raad en EP op 17-10-2012.

- Voor de Energieraad van 22-2-2013 is een oriën-

  terend debat voorzien.

- Tijdens de Milieuraad van 21-3-2013 is een oriën-

  terend debat gevoerd.

- Voor de Milieuraad van 18-6-2013 is een voort-

  gangsrapportage voorzien.

- Op 10-9-2013 behandeling in het EP voorzien.

- In oktober 2010 heeft een consultatieronde plaats-

  gevonden.

V    Verordening betreffende gefluoreerde broeikas-

       gassen

COM(2012)643

BNC-fiche: 1524

- Verzonden aan Raad en EP d.d. 7-11-2012.

- Voor de Milieuraad van 18-6-2013 staat een voort-

  gangsrapportage geagendeerd.

- Op 8-10-2013 EP-behandeling voorzien.

M  De internationale overeenkomst inzake klimaat-

     verandering van 2015 - Het internationale klimaat-

     beleid na 2020 vormgeven

COM(2013)167

Kabinetsreactie in voorbereiding

- Verzonden aan Raad en EP op 26-3-2013

M   Groenboek een kader voor het klimaat- en 

      energiebeleid voor 2030

COM(2013)169

Kabinetsreactie in voorbereiding.

- Verzonden aan Raad en EP op 27-3-2013. - IenM en EZ gezamenlijk beleidsverantwoordelijk.

M  De toekomst van koolstofafvang en -opslag in

     Europa 

COM(2013)180

Geen fiche

- Verzonden aan Raad en EP op 27-3-2013. - EZ beleidsverantwoordelijk.

M   Een EU-strategie over aanpassing aan de klimaat-

      verandering

COM(2013)216

BNC-fiche in voorbereiding

- Verzonden aan Raad en EP op 24-4-2013.

- Voor de Milieuraad van 18-6-2013 worden Raads-

  conclusies voorbereid.

V   Een bewakings- en rapportagesysteem voor de 

      uitstoot van broeikasgassen en een rapportage-

      mechanisme voor overige informatie op nationaal

      niveau en op het niveau van de Unie met betrekking

      tot klimaatverandering.

COM(2011)789

BNC-fiche :1317

- Verzonden aan Raad en EP op 23-11-2011.

- Tijdens de Milieuraad van 19-12-2011 heeft de 

  Commissie dit voorstel gepresenteerd.

- Tijdens de Milieuraad van 17-12-2012 is 

  mondelinge informatie van het Voorzitterschap 

  besproken. 

- Raad en EP hebben eind december 2012 een 

  akkoord in eerste lezing bereikt.

- Op 22-4-2013 is het akkoord formeel bekrachtigd

  door de Raad.

- De voorgestelde verordening zal Besluit 280/2004/EC 

  vervangen.
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over consultaties, (NL) impact assessments, 

stakeholdersbijeenkomsten e.d.

M   Boekhouding in verband met landgebruik, 

      verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF)

      in de klimaatveranderingsverbintenissen van de 

      Unie

B   Boekhoudregels en actieplannen m.b.t. broeikas-

      gasemissies en -verwijderingen a.g.v. activiteiten

      m.b.t. landgebruik, verandering in landgebruik en

      en bosbouw (LULUCF)

COM(2012)94

en

COM(2012)93

(gezamenlijk) BNC-fiche: 1399 

- Verzonden aan Raad en EP op 12-3-2012.

- Een oriënterend debat heeft plaatsgevonden op

  op de Milieuraad van 11-6-2012.

- Tijdens de Milieuraad van 17-12-2012 is 

  informatie van het Voorzitterschap

  besproken.

- Raad en EP hebben op 21-12-2012 een akkoord

  in eerste lezing bereikt.

- Op 22-4-2013 is het akkoord formeel bekrachtigd

  door de Raad.

- EZ beleidsverantwoordelijk.

Lucht en Geluid

R   Geluidsemissies in het milieu door

      materieel voor gebruik buitenshuis 

      (wijziging 2000/14/EG)

- Werd verwacht in 2011, maar is vertraagd.

R   Omgevingslawaai (herziening) - Voorstel werd verwacht in 2012, maar is 

  vertraagd.

- De Commissie heeft op 7-06-2011 een implementatie-

  verslag over de huidige richtlijn gepubliceerd. 

- De Commissie heeft in juni 2012 een consultatieronde 

  geopend, welke inmiddels is gesloten.

R   Voorstel voor een richtlijn van het Europees 

      Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn

      97/68/EG betreffende de uitstoot van verontrei-

      nigende gassen en deeltjes door inwendige ver-

      brandingsmotoren in niet voor de weg bestemde

      mobiele machines

- Voorstel werd verwacht in 2012, maar is 

  vertraagd.

- In het eerste kwartaal van 2013 heeft de Commissie een 

  consultatieronde gehouden.

R   Richtlijn 1999/32/EC inzake het zwavelgehalte van

      bepaalde vloeibare brandstoffen (herschikking)

- Voorzien in 2013.

M  Thematische Strategie Luchtverontreiniging 

     (Evaluatie)

R   Luchtkwaliteit (2008/50/EG)(herziening) en

     integratie 4e dochterrichtlijn Luchtkwaliteit 

     (2004/107/EG)

R   Richtlijn 2004/107/EG van het Europees Parlement

     en de Raad betreffende arseen, cadmium, kwik

     nikkel en polycyclische aromatische 

     koolwaterstoffen in de lucht (herschikking)

R   Nationale Emissieplafonds (NEC) (2001/81/EG) 

     (herziening)

- Verwacht in het najaar van 2013. - Nederland heeft gereageerd op de publieke consultatie

  van de Commissie in het eerste kwartaal van 2013.

V   Voorstel voor een verordening betreffende het 

      toegestane geluidsniveau en de uitlaatinrichting

      van motorvoertuigen

COM(2011)856

BNC-fiche: 1329

- Verzonden aan Raad en EP op 9-12-2011.

- Door NL geagendeerd als diversenpunt tijdens 

  de Milieuraad van 9-3-2012.

- Plenaire stemming EP geweest op 6-2-2013.

- Behandeling in Raad voor Concurrentievermogen.

R   Herziening richtlijn geluid- en uitstootnormen voor

      pleziervaartuigen en waterscooters

COM(2011)456

BNC-fiche:1217 

- Verzonden aan Raad en EP op 26-7-2011.

- Mogelijk eerste lezingakkoord onder Iers

  Voorzitterschap.

- Plenaire stemming EP voorzien op 21-5-2013.

- In 2009 heeft een public consultation plaatsgevonden. 

- Behandeling in Raad voor Concurrentievermogen.
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Biodiversiteit, Water en Bodem 

     Invasieve uitheemse soorten - Voorstel werd verwacht begin maart 2013,

  nog niet verschenen.

- EZ beleidsverantwoordelijk.

- Begin 2012 heeft de Commissie een consultatieronde 

  gehouden.

M  Tussentijdse evaluatie Biodiversiteitsstrategie - Verwacht in 2014.

R   Bodem COM(2006)231

BNC-fiche: nr. 472

- Voortgangsrapportage behandeld tijdens de 

  Milieuraad van 15-3-2010. 

- Op 13-02-2012 heeft de Commissie het 

  voortgangsverslag over de implementatie van de

  Thematische Strategie Bodem, inclusief het toekomst-

  perspectief, aangenomen.

V   LIFE COM(2011)874

BNC-fiche: 1336

- Verzonden aan Raad en EP op 12-12-2011.

- Een oriënterend debat heeft plaatsgevonden 

   tijdens de Milieuraad van 9-3-2012.

- Tijdens de Milieuraad van 11-6-2012 is een voort-

  gangsrapportage aan de orde geweest.

- Tijdens de Milieuraad van 17-12-2012 is 

  informatie van het Voorzitterschap besproken.

- Datum plenaire stemming EP nog niet bekend.

- De financiële invulling vindt later plaats in het kader van 

  het Meerjarig Financieel Kader.

R  Herziening van de lijst van prioritaire stoffen uit 

     hoofde van de Kaderrichtlijn Water (2008/105/EG)

COM(2011)876

BNC-fiche: 1377

- Verzonden aan Raad en EP op 31-1-2012.

- Tijdens de Milieuraad van 11-6-2012 aan de

   orde geweest als diversenpunt.

- Tijdens de Milieuraad van 17-12-2012 is infor-

  matie van het Voorzitterschap besproken.

- Onder Iers Voorzitterschap wordt onderhandeld

  voor een eerste lezingakkoord.

- EP-behandeling voorzien op 2-7-2013.

  

V   Verordening voor toegang tot genetische bronnen en 

      het delen van de voordelen van het gebruik van deze 

      bronnen in de EU (Nagoya-protocol)

COM(2012)576

BNC-fiche: 1508

- Verzonden aan Raad en EP op 4-10-2012.

- Aan de orde geweest als aob-punt tijdens de

  Milieuraad van 25-10-2012.

- Tijdens de Milieuraad van 21-3-2013 is een 

  oriënterend debat gevoerd.

- Voor de Milieuraad van 18-6-2013 is mogelijk een 

  voortgangsrapportage voorzien.

- Op 22-10-2013 EP-behandeling voorzien.

- EZ beleidsverantwoordelijk. 

M   Groene Infrastructuur (GI) - Versterking van Europa's 

       natuurlijke kapitaal

COM(2013)247

BNC-fiche in voorbereiding

- Verzonden aan Raad en EP op 6-5-2013. - EZ beleidsverantwoordelijk.

M   Blauwdruk voor het behoud van de Europese 

      wateren

      Verslag over de toetsing van het Europese beleid 

      inzake waterschaarste en droogten

      Verslag over de tenuitvoerlegging van de 

      kaderrichtlijn water (2000/60/EG) 

      Stroomgebiedbeheerplannen 

COM(2012)673

en

COM(2012)672

en

COM(2012)670

BNC-fiche: 1533

- Verzonden aan Raad en EP op 14-11-2012.

- Tijdens de Milieuraad van 17-12-2012 zijn 

  Raadsconclusies aangenomen.
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Afvalstoffen

V/R Herziening van het beleid en de wetgeving inzake

       afvalstoffen

- Voorzien in de periode 2013-2014.

V Scheepsrecycling

B  Besluit waarbij de lidstaten ertoe worden verplicht in 

    het belang van de Europese Unie toe te treden tot het 

    Internationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig 

    en milieuverantwoord recyclen van schepen (2009) of 

    het te ratificeren 

COM(2012)118

BNC-fiche: 1403

COM(2012)120

BNC-fiche: 1404

- Verzonden aan Raad en EP op 23-3-2012.

- Verzonden aan Raad en EP op 23-3-2012.

- Oriënterend debat heeft plaatsgevonden op 

  Milieuraad van 25-10-2012.

- Mogelijk eerste lezingakkoord onder Iers

  Voorzitterschap.

- Plenaire stemming EP geweest op 18-4-2013.

R  Wijziging van Richtlijn 2006/66/EG inzake batterijen 

     en accu’s, alsook afgedankte batterijen en accu’s, 

     wat betreft het op de markt brengen van cadmium-

     houdende draagbare batterijen en accu’s voor het 

     gebruik in draadloos elektrisch gereedschap. 

COM(2012)136

BNC-fiche: 1409

- Verzonden aan Raad en EP op 26-3-2012.

- Mogelijk eerste lezingakkoord onder Iers

  Voorzitterschap.

- EP-behandeling voorzien op 22-10-2012.

M   Groenboek plastic afval in het milieu (kunststofafval) COM(2013)123

Kab.standpunt in voorbereiding

- Verzonden aan Raad en EP op 7-3-2013.

Risicobeleid

M   Herziening van de strategie voor hormoon-

      verstorende stoffen.

- Verwacht in juli 2013. Op 10 augustus 2011 is een voortgangsrapportage over de 

implementatie van de al bestaande strategie verschenen 

(SEC(2011)1001)

V   Wijziging richtlijn m.b.t. mogelijkheden voor 

      lidstaten om cultivering ggo's te beperken 

M   De vrijheid die de lidstaten moeten hebben 

      om besluiten te nemen over de teelt  van ggo's en 

A   Aanbeveling inzake richtsnoeren voor de 

      ontwikkeling van nationale coëxistentie-

      maatregelen om de onbedoelde aanwezigheid

      van ggo's in conventionele en biologische 

      gewassen te verminderen)

COM(2010)375

COM(2010)380

COM(2010)4 822

BNC-fiche: 32 472/22 112 nr 2

- Op de Milieuraad van 14-3-2011 heeft een

  gedachtewissling plaatsgevonden.

- In de Milieuraad van 21-6-2011 is een 

  voortgangsrapportage besproken. 

- Het Poolse voorzitterschap heeft in de Milieuraad

  van 19-12-2011 de stand van zaken 

  gepresenteerd.

- Op de Milieuraad van 9-3-2012 is het niet gelukt

  een PA te bereiken.

- Onder Iers Voorzitterschap wordt geen voortgang

  verwacht.

- IenM ism EZ

M   Tweede evaluatie van de regelgeving inzake 

      nanomaterialen

COM(2012)572

BNC-fiche: 1506

- Verzonden aan Raad en EP op 3-10-2012.

- Mogelijk geagendeerd voor de Milieuraad van

  21-3-2013.

      Evaluatie van REACH (Verslag) COM(2013)49

Geen BNC-fiche

- Verzonden aan Raad en EP op 5-2-2013.

- Tijdens de Milieuraad van 21-3-2013 heeft een

  gedachtenwisseling plaatsgevonden.

Ruimte en Steden

Op dit moment geen aangekondigde voorstellen.
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Duurzame Ontwikkeling

M   Vaststelling van een EU-standpunt voor de 

       ontwikkelingsagenda na 2015

- Voorzien in de periode 2013-2014.

M   Een waardig leven voor iedereen - Armoede 

      uitroeien en de wereld een duurzame toekomst

      geven (Follow-up Rio+20)

COM(2013)92

BNC-fiche: 1598

- Verzonden aan Raad en EP op 27-2-2013.

- Op de Milieuraad van 18-6-2013 liggen  

  Raadsconclusies voor. 

- BZ

M   Bouwen aan een eengemaakte markt voor groene

      produkten

COM(2013)196

BNC-fiche: in voorbereiding.

- Verzonden aan Raad en EP op 9-4-2013.

M   Rio+20: naar een groene economie en betere 

      governance (Rio+20)

COM(2011)363

BNC-fiche: 1214

- In de Milieuraad van 10-10-2011, van 9-3-2012 

  en van 25-10-2012 zijn raadsconclusies 

  aangenomen.

- Informatie van het Voorzitterschap tijdens de 

  Milieuraad van 11-6-2012.

- Tijdens de Milieuraad van 17-12-2012 zijn 

  Raadsconclusies aangenomen.

- BZ

Horizontale (milieu)onderwerpen 

R   Milieuaansprakelijkheid - Verwacht in 2014.

M  Meer voordelen door EU-milieumaatregelen: 

      vertrouwen kweken door de kennis en de 

      reactiecapaciteit te verbeteren 

COM(2012)95

BNC-fiche: 1394

- Verzonden aan Raad en EP op 7-3-2012. - Uitwerking hiervan zal naar verwachting in het 7e Milieu

  Actie Programma plaatsvinden.

R   Herziening van de richtlijn inzake milieueffect-

      rapportage (MER)

COM(2012)628

BNC-fiche: 1521

- Verzonden aan Raad en EP op 26-10-2012.

- Tijdens de Milieuraad van 17-12-2012 is 

  informatie van het Voorzitterschap besproken.

- Tijdens de Milieuraad van 21-3-2013 is een oriën-

  terend debat gevoerd.

- Onder Iers voorzitterschap wordt gewerkt aan een 

  akkoord in eerste lezing.

- Een voortgangsrapportage staat geagendeerd 

  voor de Milieuraad van 18-6-2013.

M   7e Milieu Actie Programma COM(2012)710

BNC-fiche: 1543

- Verzonden aan Raad en EP op 29-11-2012.

- Tijdens de Milieuraad van 17-12-2012 heeft een

  oriënterend debat plaatsgevonden.

- Onder Iers voorzitterschap wordt gewerkt aan een

  akkoord in eerste lezing.

- Op 10-9-2013 EP-behandeling voorzien.
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